
1. melléklet

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

I. A Polgármester  átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta:

Főépítészi Főosztály

Behajtási engedélyek kimutatása 2012.   első félévben  :  

Vállalkozói (normál , eltérő, és rendszám nélküli ) behajtási engedély:     156 db 

Lakossági behajtási engedély:……………………………… 116 db

Ideiglenes behajtási engedély:……………………………..      93 db

Intézményi behajtási engedély:……………………………          0 db

______________________________________________________________________

Összesen: 365 db

Humán Főosztály

Ápolási díj:
Összesen 281 határozat született,  157  esetben az ápolási  díj  megállapításra  került,  8 esetben az 
eljárást megszüntettük, 47 alkalommal a kérelemnek nem tudtunk helyt adni, azt elutasítottuk, 69 
alkalommal az ápolási díj folyósítását megszüntettük.
A határozatok ellen 1 fellebbezés érkezett, a Közgyűlés az I. fokú határozatot helybenhagyta.

Átmeneti segély:
1.122 db I. fokú határozat született, ebből 548 db határozattal megállapítottuk az átmeneti segélyt, 
21 eljárást szüntettünk meg és 553 kérelem került elutasításra.
A határozatok ellen 19 fellebbezés érkezett, a Közgyűlés az I. fokú döntéseket helybenhagyta.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
165 db I. fokú határozat született, 124 esetben megállapítottuk a támogatást, 36 esetben nem tudtuk 
teljesíteni a kérelemben foglaltakat, és 5 eljárás megszüntető határozat került meghozatalra.
A határozatok ellen fellebbezést nem nyújtottak be

Temetési segély:
153 db határozat született, ebből 128 db megállapító és 19 db elutasító volt.  6 eljárást szüntettünk 
meg.
A határozatok ellen fellebbezés nem érkezett.

Fiatalok önálló életkezdési támogatása:
39 db., a kérelemnek helyt adó-, és 2 db. elutasító határozat született.
Fellebbezés nem érkezett. 
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Adósságkezelési szolgáltatás: 
220 db határozat született, ebből 100 esetben állapítottuk meg az adósságkezelési szolgáltatást,  17 
kérelmet  nem  tudtunk  teljesíteni,  9  esetben  az  eljárást-,  míg  94  esetben  az  adósságkezelési 
támogatás folyósítását szüntettük meg. 
6 db fellebbezés érkezett, az I. fokú határozatokat a Közgyűlés helybenhagyta.

Lakbértámogatás:
259 db. I. fokú határozat született, ebből 202 megállapító, 34 elutasító határozat volt, 14 esetben az 
eljárást megszüntettük, 9 alkalommal pedig a megállapított támogatás folyósítását szüntettük meg.
7  fellebbezés  érkezett,  a  Közgyűlés  a  fellebbezéseket  elutasította,  az  I.  fokú  határozatokat 
helybenhagyta. 

Kamatmentes szociális kölcsön:
2 db. határozat született, 1 esetben helyt adtunk a kérelemnek, 1 esetben pedig elutasító határozat 
született.
Fellebbezést nem nyújtottak be ellene. 

Ifjúságvédelmi támogatás:
45  db határozat született, ebből 29  db megállapító határozat és  8 db elutasító volt,  és  3  esetben 
szüntettük meg az eljárást, 5 alkalommal a támogatás folyósítását szüntettük meg.
Fellebbezés nem érkezett.

Intézményi jogviszony megszüntetése:
Ilyen ügyben nem született határozat 2012. I. félévben.

Személyi térítési díj csökkentése:
Személyi térítési díj csökkentésre 2012. I. félévben nem került sor.

Vis maior támogatás
Ilyen ügyben I. fokú határozat meghozatalára nem került sor az adott időszakban

II. A Bizottságok  2012.  I.  félévében,  átruházott  hatáskörben  az  alábbi  határozatokat 
hozták:

1.) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2012. I. félévében, átruházott hatáskörben az 
alábbi határozatokat hozta:

1/2012. (I.18.) határozat
Tárgy: Javaslat Miskolc város kitüntető címeinek és díjainak adományozására 

2/2012. (II.15.) határozat
Tárgy: Javaslat a 18/2011. számú – Javaslat a Szociális Alap, a Fogyatékosügyi Alap és a Nyugdíjas 
Klubok működési  támogatására kiírt  pályázatok elbírálására tárgyú – Egészségügyi  és Szociális 
Bizottság határozatának módosítására 

3/2012. (II.15.)  határozat
Tárgy: A 19. számú felnőtt fogorvosi körzet áthelyezése 
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4/2012. (II.15.) határozat
Tárgy: A 39. számú felnőtt háziorvosi körzet rendelésének a Miskolc, Csabai kapu 9-11. szám alatt 
lévő rendelőhelyiségbe történő áthelyezése

5/2012. (III.14.) határozat 
Tárgy: A 6. számú általános iskolás fogorvosi körzet működtetési jogának átadása Dr. Vágó Tímea 
részére 

6/2012.(III.14.) határozat
Tárgy: A 19. számú felnőtt fogorvosi körzet működtetési jogának átadása Dr. Tóth Péter részére 

7/2012. (III.19.)határozat
Tárgy:  Az önerős  közműépítés  fedezetének felhasználása  céljából  létrehozott  ideiglenes  Önerős 
Bizottságba 1 fő delegálása

8/2012. (IV.11.) határozat
Tárgy: A szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatására, valamint a Szociális Alap, 
Fogyatékosügyi Alap és a Nyugdíjas Klubok működési támogatására vonatkozó pályázatok kiírása

9/2012. (V.9) határozat
Tárgy: Az 56. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetési jogának átadása Dr. Szabó Erika részére

10/2012. (VI.13.) határozat
Tárgy: A 32. számú házi gyermekorvosi körzet működtetési jogának átadása Dr. Onozó Beáta 
részére 

11/2012. (VI.13.) határozat
Tárgy: Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjak felülvizsgálatára

12/2012. (VI.13.) határozat
Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottság 8/2012. 
(IV.11.) határozatának módosítása

13/2012. (VI.13.) határozat
Tárgy: Javaslat a Szociális Alap, a Fogyatékosügyi Alap és a Nyugdíjas Klubok működési 
támogatására kiírt pályázatok elbírálására

14/2012. (VI.13.) határozat
Tárgy: A hajléktalanok ellátását biztosító szervezetek támogatása

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság és a Városgazdálkodási és- Üzemeltetési Bizottság 
együttes ülésein 2012. I. félévében, átruházott hatáskörben az alábbi határozatokat hozta:

1/2012. (III.19.) határozat
Tárgy: Méltányosságból történő bérbeadásra, valamint a méltányossági alapon történt bérbeadások 
felülvizsgálata
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2/2012. (III.19.) határozat
Tárgy: Bérleti  jogviszony  folytatásra  nem  jogosult  élettársak  méltányosságból  rendezett 
jogviszonyának felülvizsgálata

3/2012. (III.19.) határozat
Tárgy: A költségelven bérbe adandó lakások pályázatának elbírálása

4/2012. (VI.14.) határozat
Tárgy: Méltányosságból történő bérbeadás

5/2012. (VI.14.) határozat
Tárgy: Jogcím nélküli lakáshasználók jogviszonyának méltányosságból történő rendezése, valamint
jogcím nélküli lakáshasználók méltányosságból rendezett jogviszonyának felülvizsgálata

6/2012. (VI.14.) határozat
Tárgy: Bérleti  jogviszony  folytatásra  nem  jogosult  élettársak  méltányosságból  rendezett 
jogviszonyának felülvizsgálata

7/2012. (VI.14.) határozat
Tárgy: A költségelven bérbe adandó lakások pályázatának elbírálása

2.) Városgazdálkodási és-üzemeltetési Bizottság 2012. I. félévében, átruházott hatáskörben 
az alábbi határozatokat hozta:

1/2012. határozat 
Tárgy:  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  tulajdonában  lévő  intézmények,  és  az 
önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok, valamint a Miskolc Holding Zrt. 
tagvállalatainak 2012-2013. gázévi földgáz energia beszerzése
Határidő: 2012. március 5., illetve június15.
Megjegyzés: A közbeszerzés megtörtént. A határozat végrehajtása megtörtént.

2/2012. határozat 
Tárgya: A Bartók köz útépítéséhez kapcsolódó magántulajdonú 32551 és 32549 hrsz-ú ingatlanok 
megvásárlása
Határidő: 2012. április 1.
Megjegyzés:  Az  adásvétel  megtörtént.  Az  ingatlan  földhivatali  bejegyzése  átírásra  került  az 
Önkormányzat javára. Jelenleg folyamatban van a szerződésben kikötött kerítés építés előkészítési 
munkái. Tervezési szerződés aláírás alatt.

3/2012. határozat 
A határozat tárgya: Javaslat közoktatási intézmények helyiségeinek bérbeadására
Határidő: azonnal
Megjegyzés: A határozat végrehajtása megtörtént

4/2012. határozat 
A határozat tárgya: a Miskolc, Andrássy u. 32. szám alatti Bükk Áruház önkormányzati tulajdonban 
lévő részének értékesítése 
Megjegyzés: Az Andrássy u. 32. szám alatti ingatlan (Bükk Áruház) egy részének értékesítéséről 
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szóló határozat teljesült. Az adásvételi szerződés kelte: 2012. június 22., a teljes vételár 
kiegyenlítésének dátuma: 2012. június 26.

5/2012. határozat
A határozat tárgya: a PPP-rendszerben épült piaci alapon bérbe adandó lakások 
Határidő: 2012. április 30.
Megjegyzés: Bajcsy-Zs.  E.  u.  38.  III/4.  a  nyertes  pályázó  jegyzőkönyvezésen  nem jelent  meg, 
2012.04.19-én  kelt  levéllel  tájékoztatva,  hogy  a  befizetett  bánatpénzt  elveszítette.  A  lakás 
meghirdetésre kerül a honlapon pályázat mellőzésével, hirdetése folyamatos.

6/2012. határozat
A  határozat  tárgya:  Javaslat  közoktatási  intézmények  helyiségeinek  és  szolgálati  lakásának 
bérbeadására
Határidő: azonnal
Megjegyzés: A határozat végrehajtása megtörtént

7/2011. (III.26.) határozat
Tárgya: A ,,Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt – „Miskolc városi villamosvasút 
fejlesztése”  projekt  pályafelújítás,  vonalhosszabbítás  és  kapcsolódó  infrastruktúra  tárgyú 
szerződéshez kapcsolódó „Áramellátó berendezések beszerzése és telepítése” tárgyú hirdetmény 
közzététele  nélküli  tárgyalásos  kiegészítő  közbeszerzési  eljárás  ajánlatkérési  dokumentációjának 
jóváhagyása.
Határidő: azonnal
Megjegyzés: A minőségbiztosítási eljárás lezárult, a közbeszerzési eljárás folyamatban van 

8/2012. (III.26.) határozat
A határozat  tárgya:  ,,Miskolc  városi  villamosvasút  fejlesztése”  nagyprojekt  –  „Miskolc  városi 
villamosvasút  fejlesztése”  projekt  pályafelújítás,  vonalhosszabbítás  és  kapcsolódó  infrastruktúra 
tárgyú szerződéshez kapcsolódó „Járműjavító csarnok és fedett szín átépítése” tárgyú hirdetmény 
közzététele  nélküli  tárgyalásos  kiegészítő  közbeszerzési  eljárás  ajánlatkérési  dokumentációjának 
jóváhagyása.
Határidő: azonnal
Megjegyzés: A minőségbiztosítási eljárás lezárult, a közbeszerzés eljárás folyamatban van 

9./2012. (IV.12.) határozat
Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottság 
2012. I. félévi Munkatervének jóváhagyása
Határidő: azonnal
Megjegyzés: A határozat végrehajtása megtörtént.

10/2012. (V.24.) határozat 
Tárgy: Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt 2011. évi Éves beszámolójának, 
Üzleti jelentésének elfogadása
Határidő: azonnal
Megjegyzés: A határozat végrehajtása megtörtént.

11/2012. (V.24.) határozat 
Tárgya:  A  CINE-MIS  Nonprofit  Kft.  2011.  évi  Egyszerűsített  éves  beszámolójának  és 
közhasznúsági jelentésének jóváhagyása
Határidő: azonnal
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Megjegyzés: A határozat végrehajtása megtörtént.

12/2012. (V.24.) határozat 
A határozat tárgya: az MVSI Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. 2011. évi Egyszerűsített 
Éves Beszámolójának jóváhagyása
Határidő: azonnal
Megjegyzés: A határozat végrehajtása megtörtént.

13/2012. (V.24.) határozat 
A határozat tárgya: A Miskolci Városfejlesztési Kft. 2011. évi Éves beszámolójának jóváhagyása
Határidő: azonnal
Megjegyzés: A határozat végrehajtása megtörtént.

14/2012. (V.24.) határozat 
A határozat  tárgya:  az  MVSI  Miskolc  Városi  Sportiskola  Nonprofit  Kft.  könyvvizsgálójának 
megbízása.
Határidő: 2012. május 31.
Megjegyzés: A határozat végrehajtása megtörtént.

15/2012. (V.24.) határozat 
A határozat tárgya: A Miskolci Kulturális Szövetség Nonprofit Kft. 2011. évi Éves beszámolójának 
jóváhagyása
Határidő: azonnal
Megjegyzés: A határozat végrehajtása megtörtént.

16/2012. (V.24.) határozat 
A határozat tárgya: A MITISZK Nonprofit Kft. 2011. évi Éves beszámolójának jóváhagyása
Határidő: azonnal
Megjegyzés: A határozat végrehajtása megtörtént.

17/2012. (VI.14.) határozat 
A határozat tárgya:   a piaci alapon  bérbe adandó lakások pályázatának elbírálása
Határidő:2012. július 31.
Megjegyzés: A lakás a honlapon meghirdetésre került, majd pályázat mellőzésével bérbeadásra 
került 2012.07.09.napján (előzetes bérbeadás)

18/2012. (VI.14.) határozat 
A határozat tárgya: bérleti díj kedvezmény biztosítása és óvadéki díj alóli mentesítés
Határidő: 2013. július 31. napja
Megjegyzés: A bérleti szerződések megkötésre kerültek a kedvezmény biztosításával.

19/2012. (VI.14.) határozat 
A határozat tárgya: a Miskolci Városfejlesztési Kft. könyvvizsgálójának megválasztása
Határidő: 2012. július 01.
Határidő: azonnal
Megjegyzés: A határozat végrehajtása megtörtént.

20/2012. (VI.14.) határozat 
Tárgy: Miskolc Holding Zrt. könyvvizsgálójának megválasztása 
Határidő: azonnal
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Megjegyzés: A határozat végrehajtása megtörtént.

21/2012. (VI.14.) határozat 
A határozat tárgya: A Miskolci Városfejlesztési Kft. 2012. évi Üzleti tervének jóváhagyása
Határidő: azonnal
Megjegyzés: A határozat végrehajtása folyamatos.

22/2012. (VI.14.) határozat 
Tárgy: a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyása
Határidő: azonnal
Megjegyzés: A határozat végrehajtása folyamatos.

23/2012. (VI.14.) határozat 
Tárgy: Javaslat a Miskolc Holding Zrt. Javadalmazási Szabályzatának jóváhagyására.
Határidő: azonnal
Megjegyzés: A határozat végrehajtása megtörtént.

24/2012. (VI.14.) határozat 
A  határozat  tárgya:  A  Miskolci  Nemzeti  Színház  Nonprofit  Kft.  2012.  évi  Üzleti  tervének 
jóváhagyása
Határidő: azonnal
Megjegyzés: A határozat végrehajtása folyamatos.

25/2012. (VI.14.) határozat 
A határozat  tárgya:  A Miskolci  Kulturális  Szövetség  Nonprofit  Kft.  2012.  évi  Üzleti  tervének 
jóváhagyása
Határidő: Azonnal, illetve a 2012. évi önkormányzati költségvetés I. félévi korrekciója 
Megjegyzés:  Az  üzleti  terv  végrehajtása  folyamatos.  A pótbefizetéshez  kapcsolódó  előirányzat 
módosítás  a  határozatnak  megfelelően  a  2012.  évi  önkormányzati  költségvetés  I.  félévi 
korrekciójába beépítésre került.

26/2012. (VI.14.) határozat 
A határozat  tárgya:  MVSI Miskolc Városi  Sportiskola Nonprofit  Kft.  2012. évi Üzleti  tervének 
jóváhagyása
Határidő: Azonnal, illetve a 2012. évi önkormányzati költségvetés I. félévi korrekciója
Megjegyzés:  Az  üzleti  terv  végrehajtása  folyamatos.  A pótbefizetéshez  kapcsolódó  előirányzat 
módosítás  a  határozatnak  megfelelően  a  2012.  évi  önkormányzati  költségvetés  I.  félévi 
korrekciójába beépítésre került.

27/2012. (VI.14.) határozat 
A határozat tárgya: A MITISZK Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyása
Határidő: azonnal
Megjegyzés: A határozat végrehajtása folyamatos.

28/2012. (VI.14.) határozat 
A határozat tárgya:   A CINE-MIS Nonprofit Kft. 2012. évi Üzleti tervének jóváhagyása
Határidő: Azonnal, illetve a 2012. évi önkormányzati költségvetés I. félévi korrekciója 
Megjegyzés:  Az  üzleti  terv  végrehajtása  folyamatos.  A  saját  tőke  jegyzett  tőke  arány 
helyreállításához  kapcsolódó  előirányzat  módosítás  a  határozatnak  megfelelően  a  2012.  évi 
önkormányzati költségvetés I. félévi korrekciójába önálló határozati javaslatként beépítésre került.
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29/2012. (VI.14.) határozat 
A határozat tárgya: A Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. 2012. évi Üzleti tervének 
jóváhagyása
Határidő: azonnal
Megjegyzés: A határozat végrehajtása folyamatos.

30/2012. (VI.14.) határozat 
A határozat tárgya:   A Miskolci Galéria Városi Művészeti Nonprofit Kft. 2012. évi  Üzleti tervének 
jóváhagyása
Határidő: azonnal
Megjegyzés: A határozat végrehajtása folyamatos.

31/2012. (VI.14.) határozat 
A határozat  tárgya:  A Miskolci  Kulturális  Központ  Nonprofit  Kft.  2012.  évi  Üzleti  tervének 
jóváhagyása
Határidő: azonnal
Megjegyzés: A határozat végrehajtása folyamatos.

32/2012. (VI.14.) határozat 
A határozat  tárgya:  A Miskolci  Szimfonikus  Zenekar  Nonprofit  Kft.  2012.  évi  Üzleti  tervének 
jóváhagyása
Határidő: azonnal
Megjegyzés: A határozat végrehajtása folyamatos.

33/2012. (VI.14.) határozat 
A határozat tárgya: A Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ Nonprofit Kft. 2012. évi 
Üzleti tervének jóváhagyása
Határidő: azonnal
Megjegyzés: A határozat végrehajtása folyamatos.

34/2012. (VI.14.) határozat 
A határozat tárgya: Javaslat közoktatási intézmények helyiségeinek bérbeadása
Határidő: azonnal
Megjegyzés: A határozat végrehajtása megtörtént.

35/2012. (VI.14.) határozat 
A határozat  tárgya:  a  Miskolc  Holding  Önkormányzati  Vagyonkezelő  Zrt.  2011.  évi  összevont 
(konszolidált) beszámolójának elfogadása
Határidő: azonnal
Megjegyzés: A határozat végrehajtása megtörtént.
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3.) Pénzügyi Bizottság 2012. I. félévében, átruházott hatáskörben az alábbi határozatokat 
hozta:

1/2012. Határozat
Gábor Áron „Művészeti  Iskola”  Szakközépiskola  Miskolc,  Kabar  u.  12.  sz.  alatti  épületének a 
Pannonhalmi Főapátság részére történő bérbeadás
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő: 2012. 04. 12.
Megjegyzés: határozat végrehajtva

4.) Oktatási,  Kulturális,  Turisztikai,  Ifjúsági  és  Sport  Bizottság  2012. I. félévében, 
átruházott hatáskörben az alábbi határozatokat hozta:

1/2012. sz. határozat
Tárgy:A  Montázs  Drámapedagógiai  és  Közművelődési  Egyesület  támogatási  elszámolás 
határidejének módosítása 
A Kulturális Idegenforgalmi és Városmarketing Osztály az Egyesületet és a Pénzügyi Osztályt 
értesítette.
Határidő: 2012. október 13.  
A határozat végrehajtása további intézkedést nem igényel.

2/2012. sz. határozat
Tárgy:Az Andrássy Gyula Szakközépiskola Oktatási Mecénás támogatásának 
átcsoportosítása
A Kulturális Idegenforgalmi és Városmarketing Osztály az intézményt értesítette.
Határidő : azonnal 
A határozat végrehajtása további intézkedést nem igényel.

3/2012. sz. határozat
Tárgy: Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola Intézményi Minőségirányítási 
Programjának jóváhagyása
Bizottsági határozat megküldése a Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola 
részére Közoktatási és Sport Osztály közreműködésével.
Határidő: azonnal
A határozat végrehajtása további intézkedést nem igényel.

4/2012. sz. határozat
Tárgy: A Nyitnikék Óvoda elszámolási határidő módosítása
A  Nyitnikék  Óvoda elszámolási  határidő  módosítása Közoktatási  és  Sport  Osztály 
közreműködésével megtörtént.
Határidő:folyamatos
A határozat végrehajtása további intézkedést nem igényel.

5/2012. sz. határozat
Tárgy: A 2012.évi Kulturális Mecénás pályázat kiírása
A 2012. évi Művészeti és tudományos ösztöndíj pályázat kiírása Kulturális Idegenforgalmi és 
Városmarketing Osztály közreműködésével megtörtént.
Határidő: azonnal
A határozat végrehajtása további intézkedést nem igényel.
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6/2012. sz. határozat
Tárgy: A 2012. évi Művészeti és tudományos ösztöndíj pályázat kiírása.
A 2012.  évi  Művészeti  és  tudományos  ösztöndíj  pályázat  kiírása  Kulturális  Idegenforgalmi  és 
Városmarketing Osztály közreműködésével megtörtént.
Határidő: azonnal 
A határozat végrehajtása további intézkedést nem igényel.

7/2012. sz. határozat
Tárgy: A 2012. évi Oktatási Mecénás pályázat kiírása
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport 
Bizottsága hozzájárul a 2012. évi Oktatási Mecénás pályázat kiírásra került .
Határidő:azonnal 
A határozat végrehajtása további intézkedést nem igényel.

8/2012. sz. határozat
Tárgy: A 2012. évi Sport Mecénás pályázat kiírása
A 2012. évi Sport Mecénás pályázat kiírása Közoktatási és Sport Osztály közreműködésével
megtörtént.
Határidő:azonnal
A határozat végrehajtása további intézkedést nem igényel.

9/2012. sz. határozat
Tárgy: A 2012. évi Kulturális Mecénás pályázat pályázati díjainak felhasználása
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport 
Bizottsága hozzájárul a Kulturális Mecénás pályázat 2012 évi pályázati díjainak a költségvetésben 
meghatározott keretösszeggel együtt történő elosztásához.
Határidő:2012. május 31.
A határozat végrehajtása további intézkedést nem igényel.

10/2012. sz. határozat
Tárgy: A 2012. évi Sport Mecénás pályázat pályázati díjainak felhasználása
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport 
Bizottsága  hozzájárul  a  Sport  Mecénás  pályázat  2012  évi  pályázati  díjainak  a  költségvetésben 
meghatározott keretösszeggel együtt történő elosztásához. 
Határidő:2012. május 31.
A határozat végrehajtása további intézkedést nem igényel.

11/2012. sz. határozat
Tárgy: A 2012. évi előre tervezhető hazai nemzetközi és szabadidős sportrendezvények támogatása
Megállapodások megkötése a nyertes pályázókkal,  Kulturális Idegenforgalmi és Városmarketing 
Osztály átutalásáról közreműködésével.
Határidő: azonnal, illetve 15 napon belül
A pályázati átutalás és kifizetése a nyertesek részére megtörtént.
A határozat végrehajtása további intézkedést nem igényel.

12/2012. sz. határozat
Tárgy: A 2012. évi Idegenforgalmi Alap pályázat kiírása
A 2012. évi Idegenforgalmi Alap pályázat kiírása megtörtént
Határidő:azonnal
A határozat végrehajtása további intézkedést nem igényel.

10



13/2012. sz. határozat
Tárgy: Ideiglenes önerő bizottsági tagság
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport 
Bizottsága hozzájárul az Ideiglenes Önerő Bizottságba Molnár Péter elnök delegálásához.
Határidő:azonnal
A határozat végrehajtása további intézkedést nem igényel.

14/2012. sz. határozat
Tárgy: A 2012. évi városismereti játék közös kiírása
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport 
Bizottsága hozzájárul a 2012. évi a városismereti játék civil szervezettel történő közös kiírásához.
Határidő:azonnal
A határozat végrehajtása további intézkedést nem igényel.

15/2012. sz. határozat
Tárgy: A 2012. évi Kulturális Mecénás pályázat pályázati díjainak felhasználása
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport 
Bizottsága hozzájárul a Kulturális  Mecénás pályázat 2012 évi pályázati  díjainak az év második 
felében történő elosztásához.
Határidő:2012. október 31.
A végrehajtás folyamatban van.

16/2012. sz. határozat
Tárgy: 2012. évi Kulturális Mecénás Alap elosztása
A megállapodások megkötése a nyertes pályázókkal, a Kulturális Idegenforgalmi és 
Városmarketing Osztály közreműködésével megtörtént.
Határidő: 15 napon belül
A pályázati átutalás és kifizetés a nyertesek részére folyamatban van.

17/2012sz. határozat
Tárgy: A 2012. évi Sport Mecénás pályázat pályázati díjainak felhasználása
Megállapodások megkötése a nyertes pályázókkal, a Közoktatási és Sport Osztály 
közreműködésével és a Pénzügyi Osztály együttműködésével  megtörtént.
Határidő: 2012. október 31.
A határozat végrehajtása további intézkedést nem igényel.

18/2012 sz határozat
Tárgy: 2012. évi Sport Mecénás Alap elosztása
Megállapodások megkötése a nyertes pályázókkal,  Közoktatási és Sport Osztály 
közreműködésével megtörtént.
Határidő: 15 napon belül
A pályázati átutalása és kifizetése a nyertesek részére megtörtént.
A határozat végrehajtása további intézkedést

19/2012 sz határozat
Tárgy: 2012. évi Oktatási Mecénás Alap elosztása.
Megállapodások megkötése a nyertes pályázókkal,  a Közoktatási és Sport Osztály 
közreműködésével megtörtént.
Határidő: 15 napon belül
A végrehajtás folyamatban van.
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20/2012 sz határozat
Tárgy: Javaslat a 2012. évi Művészeti és tudományos ösztöndíjak elosztására
A határozatot a Bizottság a  21/2012. (V. 10.) határozatával visszavonta.

21/2012 sz határozat
Tárgy:Bizottsági határozat hatályának visszavonása
A 20/2012. (V. 03.) határozatban tett javaslat rendelet szerinti pontosítása vált szükségessé.
A határozat végrehajtása további intézkedést nem igényel.

22/2012 sz határozat
Tárgy: Javaslat a 2012. évi Művészeti és tudományos ösztöndíjak elosztására
A javaslatok alapján a Kulturális Idegenforgalmi és Városmarketing Osztály a közgyűlési 
előterjesztést elkészítette. A Közgyűlés döntött az ösztöndíjak odaítéléséről. A nyertes pályázókkal a 
szerződéskötés megtörtént.
Határidő: előterjesztés a júniusi Közgyűlésre
A határozat végrehajtása további intézkedést nem igényel.

23/2012 sz határozat
Tárgy: A Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjak felülvizsgálatáról
Megállapodások megkötése a nyertes pályázókkal, a Szociális Osztály közreműködésével
megtörtén.
Határidő: azonnal
A határozat végrehajtása további intézkedést nem igényel.

24/2012 sz határozat
Tárgy: 2012. évi Idegenforgalmi Alap elosztása
A megállapodások megkötése a nyertes pályázókkal,a Kulturális Idegenforgalmi és Városmarketing 
Osztály közreműködésével megtörtént.
Határidő: 15 napon belül
A pályázati átutalás és kifizetés a nyertesek részére folyamatban van.

25/2012 sz határozat
Tárgy: A kulturális nonprofit gazdasági társaságok üzleti tervének jóváhagyásáról
A kulturális nonprofit gazdasági társaságok üzleti tervének jóváhagyásárólaz SZMSZ módosítása 
esetén kell javaslatot tenni. A Kulturális Idegenforgalmi és Városmarketing Osztály javaslatot tett az 
SZMSZ módosításában az üzleti tervek OKTIS Bizottság által történő jóváhagyására.
Határidő: értelemszerűen, az SZMSZ módosításakor
Az SZMSZ módosítása folyamatban van.

26/2012 sz határozat
Tárgy:A Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítására 
A határozat megküldése a Közoktatási és Sport Osztály közreműködésével megtörtént.
Határidő: azonnal
A határozat végrehajtása további intézkedést nem igényel.
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27/2012 sz határozat
Tárgy: A Bársony - Hunyadi Általános Iskola Pedagógiai programja, Szervezeti és Működési 
Szabályzata, Házirendje módosításának jóváhagyása
A határozat megküldése a Közoktatási és Sport Osztály közreműködésével megtörtént.
Határidő: azonnal
A határozat végrehajtása további intézkedést nem igényel.

5.) Jogi, Ügyrendi és  Közbiztonsági  Bizottság: átruházott  hatáskörben  nem  hozott 
határozatot 2012. év  I. félévében 
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